
AUTÒNOMS A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

Segons el Departament d’Interior de la Generalitat de Catalunya “el Reial decret llei 10/2020 no 

afecta als autònoms, que si que continuen afectats per les limitacions de l’estat d’alarma. Per 

tant, els autònoms que fins el diumenge 29 podien desenvolupar la seva activitat ho podran 

seguir fent sinó s’estableix el contrari més endavant. En tot cas, i fins que es disposi de concreció 

normativa, cal evitar les activitats professionals que no siguin serveis essencials, excepte les 

que es desenvolupin en una oficina o espai tancat al públic.” 

No obstant l’escrit anterior, si com a coordinadors en matèria de seguretat i salut teniu obres 

on estan treballant autònoms cal recordar les obligacions de cada agent: (llistat no exhaustiu) 

- Promotors: en cas de contractar un autònom es converteix en contractista, això implica 

que haurà de redactar el Pla de seguretat i salut dels treballs que executarà l’autònom, 

tramitar l’obertura del centre de treball i el llibre de subcontractació. Això per cadascun 

dels autònoms que contracti.  

El promotor ha d’inscriure l’autònom en el llibre de subcontractació i segons l’art.16 del 

RD 1109/2007 ha de comunicar la subcontractació anotada al coordinador de seguretat 

i salut, amb la finalitat que aquest disposi de la informació i ho pugui comunicar als altres 

autònoms perquè es puguin coordinar entre ells segons la normativa vigent. 

- Autònoms: han de complir amb la llei de subcontractació, els treballadors autònoms 

sense treballadors tenen prohibit subcontractar altres autònoms.  

Evidentment els autònoms hauran de complir amb totes les mesures indicades per les 

autoritats laborals i sanitàries per evitar el contagi per COVID-19. 

Els coordinadors en matèria de seguretat i salut en fase d’execució haureu de continuar 

realitzant les vostres funcions segons el RD 1627/97. 

Entenem també que els taxadors poden fer la seva feina, sempre i quan portin la fulla d’encàrrec 

de l’entitat financera de la feina encomanada, ja que el sector bancari és considerat essencial, a 

més del certificat justificatiu de desplaçament.  
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